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Hz. Mirza Masrur Ahmed
Vadedilen Mesih'in 5. Halifesi ve Uluslar aras Müslüman

Ahmediye Cemaati Bakan
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Önsöz

Son günlerde slam ve onun Yüce peygamberi Mu-

hammed-i Mustafa
sav

aleyhinde uluslararas gizli bir

tertip hazrlanmtr. Kaba ve adi bir dil, irenç benzet-

me, slam talimatlarnn ve Resulullah'n
sav çarptlm

tantm, slam'n ve Resulullah'n
sav

asil karakterinin

olumsuz propagandas, dine küfredici, deerlere haka-

ret edici eletiri... Bütün bunlar konuma özgürlüü ve

batnn medeni deerleri adna yaplmtr.

Bütün Dünyada Ahmediye Cemaati'nin Bakan olan,

Mesih'in
355

V. Halifesi, Hazreti Mirza Masrur Ahmed,

21.Eylül 2012 tarihinde, ngiltere-Surrey, Morden'de

bulunan Beytü'l Futuh Camiinde, "Müslümanlarn Ma-

sumu" ve Fransa'da Resulullah'n
sav

tarifinin yapld
karikatürün basm ile ilgili bir Cuma Hutbesi vermitir.

Huzur bu Hutbesinde Ahmedi Müslümanlar olarak gö-

revlerimizin ne olmas gerektiini gözler önüne sermi-

tir. "fade Özgürlüü Adna Hakaret" adl bu küçük ki-

tapçkta, herkese rehberlik edecek olan bu Cuma Hut-

besini tantmaktayz. Bunu yalnzca kendimiz dikkatle

okumakla kalmayp geni olarak datmn da yapmal-

yz.

Munir-ud Din Shams

Additional Vekilut-Tasnif

Londra Ekim 2012
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fade Özgürlüü Adna Hakaret 5

ll^ti IjIJLp«o •

Fatiha suresinden sonra okuduum ayet-i keri-

melerin meali öyledir:

"üphesiz Allah
cc

ve O'nun melekleri Peygam-

bere rahmet gönderirler. Ey inananlar! Siz de

ona daima salâvat getirin ve içtenlikle selam

gönderin. üphesiz Allah'a
00

ve Peygamberine

eziyet verenlere Allah
cc

bu dünyada ve ahirette

1
Ahzab suresi, 57-58
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6 fade Özgürlüü Adna Hakaret

lanet eder. O, kendilerine rezil edici bir azap ha-

zrlamtr."

Bugünlerde Müslüman dünyasnda, yani hem

slam ülkelerinde hem de dünyann deiik ülke-

lerinde yaayan Müslümanlarda, slam dinine

düman olan kimselerin son derece alçak, çirkin

ve zalimane ileri karsnda çok iddetli bir öfke

bulunmaktadr. Bu öfkeyi aça vurmakta üphe-

siz Müslümanlarn hakk vardr. Hz.

Resulüllah'n
sav

gerçek mertebesi nedir? Bir Müs-

lüman bunu bilse de bilmese de, Hz.

Resulüllah'n
sav

izzeti ve namusu için cann dahi

feda etmeye daima hazrdr. slam dümanlarnn

Hz. Resulüllah
sav

ile ilgili hazrladklar beyhude

ve çirkin filmde Hz. Resulüllah'a
sav

saygszlk

edildii için her Müslüman'n üzüntü duymas ve

öfkelenmesi çok doaldr. Bütün insanlk için

rahmet olan, hatta bütün cihanlar için rahmet

olan Allah'n
00

Habibi
sav

mahlûkatn üzüntüsüyle

geceleyin dahi uykuya dalmayan! Mahlûkat he-

lak olmaktan korumak için cann dahi feda et-

meye hazr bulunan! Mahlûkat kurtarmak için

öyle sancya ve üzüntüye kaplan bir peygamber

ki arn Rabbi
cc

kendisine hitaben dedi ki:
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fade Özgürlüü Adna Hakaret 7

Habibim! Bunlar neden kendilerini yaratan Al-

lah
cc
tanmyorlar diye kendini helak mi edecek-

sin? te insanla o derece ihsan eden bir zat

hakknda hazrlanan öyle çirkin ve düük seviyeli

bir filmden dolay üphesiz her Müslüman'n kal-

bi kan alamalyd. Nitekim her Müslüman'n

kalbi kan alad. En fazla da Ahmedi Müslüman-

lar sanc duydu. Çünkü biz Ahmedî Müslümanlar,

Hz. Resulüllah'n
sav

gerçeka ve gerçek hiz-

metçisi olan Hz. Mirza Gulam Ahmed'e
35

inanan

insanlarz. O, bize Hz. Resulüllah'n
sav

yüce mer-

tebesinden haber verdi. te bunun için böyle bir

filmden dolay kalplerimiz delik deik, cierleri-

miz ise paramparça oluyor. Biz Yüce Rabbimizin
cc

önünde secdeye kapanp bu zalimlerden öç al-

mas için O'na dua ediyoruz. Onlar öyle bir ibret

örnei yap ki dünya varoldukça herkes için bir

ders olsun Yarabbi diyoruz.

Bu zamann imam bize Hz. Resulüllah'n akn
öyle bir öretmitir ki biz ormanlarn ylanlaryla

ve yrtc hayvanlaryla barabiliriz, ancak bizim

efendimiz, Hatemü'l Enbiya Hz. Muhammed-i

Mustafa'ya
sav

saygszlk edenler ve bu konuda

inat edenlerle asla baramayz. Hz. Mesih-i
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8 fade Özgürlüü Adna Hakaret

Mevud ve mam- Mehdi Mirza Gulam Ahmed as

der ki:

"Müslümanlar, Peygamberleri için can vermeye

hazr olan bir kavimdir. Onlar, gece gündüz Hz.

Resulüllah'a
sav

küfreden, dergilerinde, kitap ve

broürlerinde kendisini aalayan ve kendisi için

son derece tiksindirici kelimeler kullananlarla

içtenlikle barmak ve onlarla dost olmak gibi bir

namussuzluk yerine ölmeyi daha uygun görür-

ler... Unutmaynz ki böyle insanlar kendi kavim-

lerinin dahi dostu deiller çünkü onlar kendi

uluslarnn yoluna da dikenler serperler. Ben ger-

çei söylüyorum; Biz ormanlarn ylanlaryla ve

çöllerin yrtc hayvanlaryla barrsak yeri vardr.

Ancak biz, Yüce Allah'n
00
pak peygamberlerinin

anna dil uzatmaktan çekinmeyenlerle asla bar-

amayz. Onlar küfretmek ve çirkin dil kullan-

makla zafere ulamann mümkün olduunu sa-

nrlar. Oysaki her zafer gökten gelir... Dilleri pak

olanlar, pak ve temiz kelamn bereketiyle eninde

sonunda kalpleri fethederler. Ancak çirkin tabiatl

insanlarn, ülkede bölücülük ve fesat yaratmak-

tan daha fazla bir hünerleri bulunmaz... Tecrü-

bemiz de böyle pis azl insanlarn sonunun ha-
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fade Özgürlüü Adna Hakaret 9

yrl olmaddr ve Yüce Allah'n hamiyeti kendi

sevgilileri için sonunda mutlaka bir mucize gös-

terir."
2

Bu çada bu alçaklklar için gazeteler ve reklam-

lardan baka medyann dier vastalar da kulla-

nlmaktadr. Dolaysyla inatlar yüzünden Yüce

Allah'a
00 meydan okuyan bu insanlar inallah so-

nunda O'nun tarafndan yakalanacaklar. Bunlar

inat etmektedirler ve utanmadan zalimane ileri-

ni sürdürmeye devam etmektedirler.

Daha önce 2006'da Danimarka'da baz habis ta-

biatl kimseler Hz. Resulüllah'n
sav

çok çirkin kari-

katürlerini hazrladlar. Ben o zaman da Müslü-

man Ahmediye Cemaatine doru bir tepki gös-

termeleri konusunda nasihat etmitim ve öyle

demitim: Böyle zalim insanlar daha önce de

vardlar ve bundan sonra da yok olacak deiller.

Müslümanlarn bugünlerde yaptklar protesto

asla fayda vermeyecek; aksine gelecekte de bu

insanlar bu gibi çirkin hareketlerde bulunmaya

devam edecekler. Nitekim bu insanlarn daha da

fazla alçaklklara ve zulme yöneldiklerini görüyo-

Çeme-yi Marifet; Ruhanî Hazain; cilt 23; s. 385-387
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10 fade Özgürlüü Adna Hakaret

ruz. O zamandan bu yana onlarn zalimane ve

çirkin ileri git gide artmtr.

Ksacas onlar düünce serbestlii adna çirkin

iler yapmaya sürükleyen aslnda onlarn slam

karsndaki hezimetleri ve yenilgileridir.

Vadedilen Mesih'in
35 buyurduu gibi onlar kendi

uluslarnn dahi dostu deildir. Bunu da daima

hatrda tutun. Bu konu bir gün bu uluslarn in-

sanlarna da açlm olacak. Bugün onlarn yap-

tklar çirkin ilerin kendi uluslar için dahi zararl

olduu ortaya çkacak. Bu bencil ve zalim insan-

larn kendi isteklerini elde etmek dnda hiçbir

eyle alakalar yoktur.

uanda fikir hürriyeti adna hem politikaclar

hem de dier insanlar, bazen açk olarak, çou

kez de sessizce böyle insanlarn lehinde konu-

maktadr ve arada srada Müslümanlar lehinde

konutuklar da dorudur. Ancak günümüzde

bütün dünyann global bir yerleim haline dön-

düünü de unutmayalm. Öyle ki eer açk ola-

rak kötülüe kötülük denmezse böyle hareketler

o ülkelerin huzurunu da altüst edecek. Yüce

Allah
cc
tarafndan gelen ceza ise ayrdr.
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fade Özgürlüü Adna Hakaret 11

mamüzzaman'n, her zaferin gökten indii sö-

zünü unutmayn. Sizin, saygszlk yaptnz

Peygamberin
sav

mutlaka dünyada galip gelecei

karar Gök3
tarafndan çoktan verilmitir. Galip

gelmek ne demek derseniz Vadedilen Mesih'in
35

buyurduu gibi o, kalpleri fethederek üstün çk-

mak anlamndadr, çünkü pak kelamda etki yap-

ma gücü bulunur. Pak kelamn, kaba kuvvet kul-

lanmaya ya da pis azlla pis azllkla karlk

vermeye ihtiyac yoktur. Bunlarn baladklar

sövmeler ve çirkin konumalar inallah pek ya-

knda bitecektir. Daha sonra bu dünyadan göç-

tükten sonra Yüce Allah
cc

bu insanlarn hakkn-

dan gelecektir.

Demin Fatiha suresinden sonra okuduum ayet-i

kerimelerde de Yüce Allah
cc
inananlarn dikkatini

kendi sorumluluklarna çekmi ve öyle demitir:

Sizin iiniz Hz. Resulüllah'a
sav

salât ve selam

okumaktr. Bu insanlarn beyhude konumalar,

zulümleri ve alaylar, bu yüce Peygamberin

yüce ann ve namusunu asla zedeleyemez. Bu

öyle yüce bir Peygamberdir
sav

ki Yüce Allah
cc
ve

O'nun melekleri dahi ona salât ve selam okurlar.

sav

Üstün olan Yüce Allah
cc

demektir. (Çevirmen)
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12 fade Özgürlüü Adna Hakaret

Müminlerin ii de sürekli bu Peygambere salât

ve selam göndermek olmaldr. Ne zaman ki

düman kendisine sövmekte art gösterirse o

zaman müminler de eskisinden daha fazla salât

ve selam okumaldrlar.

1

^\-}\ ji > j ^y> -

"

> j Ji ûji, ^Ul +

/, o* >fi ^ y &

Ey Allah m! brahim'e ve maddi ve manevi

evlatlarna rahmet ettiin gibi Muhammed'esav

ve maddi ve manevi evlatlarna da rahmet et

üphesiz sen hamdedilen ve an yüce olansn.

Ey Allah m! brahim'e™ ve maddi ve manevi

evlatlarna bereket indirdiin gibi Muham-

medi™ ve maddi ve manevi evlatlarna da be-

reket indin üphesiz sen hamdedilen ve an
yüce olansn.
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fade Özgürlüü Adna Hakaret 13

te dünyada üstün çkmas mukadder klnan

ancak bu salât ve ancak bu Peygamberdir
.sav

Bir Ahmedi Müslüman bir yandan bu çirkin ko-

numalardan tiksindiini ve öfkelendiini belirt-

tii gibi dier yandan bu insanlar da bu bo ve

çirkin konumalardan uzak durmalar ve bunu

engellemeleri konusunda uyarmaktadr. O, ayrca

yaadklar ülkelerin yöneticilerine de bu çirkin

konumalardan uzak durmalar gerektiini de

tavsiye eder. Nitekim onlara bu konuda nasihat

etmemiz gereklidir. Dünyada Ahmedi bir Müs-

lüman, dünya insanlarna bu entrikann asl ger-

çeini ve iin içyüzünü göstermek konusunda

elinden geleni yapmaldr. Keza Hz. Muhammed

Resulüllah'n
sav

karakterinin güzel yönlerini gös-

termeye çalmaldr. Her ameliyle Hz.

Resulüllah'n
sav

güzel örneini sergileyerek ve

slam talimatyla Yüce Peygamberin
sav

güzel ör-

neinin fiilî bir resmi haline dönüerek dünya

insanlarnn önüne çkmaldr. Ayrca demin söy-

lediim gibi salât ve selam okumaya da eskisin-

den daha fazla dikkat etmelidir. Erkek, kadn,

genç yal, çocuk herkes kendi çevresini salât ve

selam ile doldurmaldr. Amelini de slam talima-
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14 fade Özgürlüü Adna Hakaret

tnn fiilî bir örnei haline getirmelidir. te gös-

termemiz gereken güzel tepki budur.

Bu zalimlerin sonunun nasl olacana gelince

Yüce Rabbimiz
cc baka bir ayet-i kerimede bunu

zaten bildirmitir. Yani Hz. Peygamber'e
sav

eziyet

verenleri yahut da u zamanmzda Hz.

Resulüllah'a
sav

saygszlk yaparak gerçek mümin-

lerin kalbini delik deik edenleri Yüce Allah
cc

biz-

zat Kendisi cezalandracaktr. Bu gibi insanlar

üzerinde bu dünyada Yüce Allah'n
00

laneti vardr.

Onlar bu lanetten dolay pislik içerisine daha da

fazla batmaya devam edecekler. Ölümlerinden

sonra ise Yüce Allah
cc
bu insanlar için rezil edici

bir azap mukadder klmtr. Hz. Mesih-i Mevud as

bu konuyu daha da izah etmi ve bu gibi az pis

olanlarn sonucunun iyi olmayacan açklam-

tr. Ksacas bu insanlar bu dünyada Yüce Al-

lah'n
cc

laneti ve öldükten sonra da rezil edici

azap eklinde sonuçlarna ulaacaklardr.

Ahmedi olmayan Müslümanlara gelince onlar da

Yüce Allah'n
00

talimatna göre bu tepkiyi gös-

termelidirler ve yaadklar ülkelerin, bölgelerin

ve çevrelerin uzayn Hz. Resulüllah'a
sav

salâvat
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fade Özgürlüü Adna Hakaret 15

getirerek doldurmaldrlar. Gerçek tepki ite bu-

dur.

Yalnz kendi ülkelerinin mallarn atee vermeleri,

yahut kendi ülke vatandalarn öldürmeleri, ya

da polisi kendi vatandalarna ate açmaya mec-

bur brakan yürüyüler düzenlemeleri tamamen

botur.

Gazeteler ve medyadan gelen haberlerden anla-

ldna göre birçok batl nezih kimseler de

(film yapanlarn) bu yaptklarn sevmediklerini ve

ondan tiksindiklerini belirtmilerdir. Müslüman

olmayan, ancak uysal tabiata sahip olanlar hem

Amerika'da hem de burada (ngiltere'de) bu ha-

reketi sevmediler. Liderler ise bir taraftan bunun

yanl olduunu söylerken dier yandan fikir ve

düünce hürriyetini bahane ederek onu destek-

lerler. Bu ikiyüzlülük yürüyemez. fade özgürlüü

lâhî bir sahife deildir. Ben orada, yani Ameri-

ka'da politikaclarn önünde konuurken de öyle

demitim: nsanlarn hazrladklar yasada bir ek-

siklik bulunabilir ve yanllklar olabilir. Yasalar

hazrlanrken baz yönleri gözden kaçabilir, çün-

kü insanolu gayb ilmine sahip deildir; ancak

Yüce Allah
cc gayb bilir. O'nun hazrlad yasa-
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16 fade Özgürlüü Adna Hakaret

larda hiçbir eksiklik bulunmaz. Onun için yasala-

rnz mükemmel ve hiç deimez zannetmeyiniz.

Bunlarda bir deiiklik yapmak mümkün deildir

demeyin. Tabii ki fikir ve ifade özgürlüü yasas

vardr. Ancak hiçbir ülkenin ya da Birlemi Mil-

letlerin yasasnda, hiç kimsenin bakasnn dini

hislerini rencide edebilme özgürlüü yoktur, ne-

den denmez. Dier dinlerin ileri gelenleri ile alay

etmenin serbest olmad neden hiçbir yerde

yazl deildir. Bunlar yüzünden dünyann huzuru

bozulmakta ve nefretler kkrtlmaktadr. Böylece

uluslar ve dinler arasndaki uçurum daha da ge-

nilemektedir. Onun için eer ifade özgürlüü

yasasn hazrlamak istiyorsanz üphesiz bir kii-

nin hür olaca yasay hazrlayabilirsiniz. Ancak

onun dier insanlarn hisleriyle istedii gibi oy-

nayabilmesi konusunda yasal destek vermeyin.

Birlemi Milletlerin baarsz kalmasnn sebebi

de ite budur. Onlar eksik ve bo bir yasay hazr-

layarak çok büyük bir i yaptklarn zannederler.

Bir de Yüce Allah'n" yasasna bakn. Yüce Allah
cc

der ki, dierlerinin putlarna dahi kötü demeyin,

çünkü bununla toplumun huzuru bozulur. Eer

siz onlarn putlarna kötü derseniz onlar bilme-

dikleri için bütün kuvvetlere sahip olan
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fade Özgürlüü Adna Hakaret 17

Rabbiniz hakknda uygun olmayan sözler sarf

edecekler. Bunun sonucunda kalbiniz krlr. Böy-

lece kalplerdeki nefretler daha da artacak ve

kavgalar ve savalar çkacak. Ülkede fesat ba

gösterecek.

ite islamiyet'in Allah' ve bu dünyann ve kai-

natn Yaratan bu güzel talimat verir. Kamil bir

talimat ile Habibi olan Hz. Muhammed-i Musta-

fa'y" dünyann slah ve dünyada sevgiyi yerle-

tirmek için gönderen Yüce Allah
cc
bu talimat ileri

sürmütür. Kendisine "Rahmetü'l lil âlemin" laka-

bn vererek ve bütün mahlûkat için bir rahmet

olarak kendisini gönderen Yüce Allah
cc

bu tali-

mat vermitir.

Onun için dünyann bilgili insanlar, hükümet

yöneticileri ve politikaclar düünsünler. Böyle

birkaç pis insana sk bir disiplin ile mani olmaya-

rak siz de bu fesada destek vermiyor musunuz?

Halk da düünsün; dierlerinin dini hisleriyle oy-

nayarak ve bu dünyevi amaçlarn eseri olan pis

kurtlarn ve pislik içine batm olanlarn i ve ha-

reketlerini onaylayarak sizler de dünyann huzu-

runun bozulmasna ortak olmuyor musunuz?
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18 fade Özgürlüü Adna Hakaret

Biz Ahmedi Müslümanlar dünya insanlarnn

hizmeti için hiçbir çabay esirgemeyiz. Amerika

Birleik Devletlerinde kana ihtiyaç duyulduunda

geçen sene biz Ahmedi Müslümanlar on iki bin

ie toplayp verdik. Bu sene tekrar topluyorlar

ve bugünlerde kan toplama ii devam etmekte-

dir. Ben onlara dedim ki: Biz Ahmedi Müslüman-

lar insanlara hayat vermek için kendi kanmz

veriyoruz ancak sizler bu çirkin hareketlerle ya-

hut da bu çirkin hareketleri yapanlarn yaptklar-

n onaylayarak kan alamamz salyorsunuz!

Ksacas bir Ahmedi Müslümann ameli budur.

Buna mukabil insaf ettiklerini iddia edenlerden

bir ksmnn ameli de ite budur!

Müslümanlar yanl yapyorlar diyerek suçlan-

yorlar. Elbette baz tepkiler yanltr. Eyalar krp

atmak, atee vermek, masum insanlar öldürmek,

sefirleri korumamak, onlar öldürmek yahut

dövmek, bütün bunlar yanltr. Ancak Yüce Al-

lah'n" masum peygamberleriyle alay etmek ve

bu konuda inat edip ilerlemek de çok ama çok

büyük günahtr. Üzüm üzüme baka baka kararr

derler. Geçenlerde Fransa'nn bir dergisi de için-

de sakladklarn dökmü ve o da çirkin karikatür-
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fade Özgürlüü Adna Hakaret 19

leri yaynlamtr. Bunlar eskisinden daha da çir-

kindir. Bu maddiyatç insanlar dünya maln her

ey sayarlar. Ancak o dünya mallarnn kendileri-

ni helak edip yok edeceini bilmezler.

Burada ben unu da söylemek istiyorum: Dünya-

nn büyük bir ksmnda Müslüman hükümetler

vardr. Dünyann büyük bir topra Müslümanla-

rn idaresi altndadr. Yüce Allah
cc

birçok Müslü-

man ülkeye tabii kaynaklar da ihsan etmitir.

Müslüman ülkeler Birlemi Milletlerin de üyesi-

dirler. Onlar, tam bir hayat yasas olan Kuran-

Kerim'e inanan ve onu okuyanlardr. Öyleyse bu

güzel talimat dünya insanlarnn önüne koymak

için Müslüman hükümetler neden her seviyede

çaba sarfetmediler? Neden buna teebbüs etmi-

yorlar? Kuran- Kerimin talimatna göre insanla-

rn dini hislerini rencide etmenin, Yüce Allah'n"

peygamberlerine saygszlk yapmann yahut ona

teebbüs dahi etmenin suç ve çok büyük bir suç

olduunu, hatta çok büyük bir günah olduunu

neden dünya insanlarnn önüne koymuyorlar?

Hiçbir üye ülke hiçbir vatandann, dier insan-

larn dini hislerini rencide etmesine izin vermeye-

cek ve düünce özgürlüü adna hiç kimsenin
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dünyann huzurunu bozmasna izin verilmeyecek.

Dünyann huzuru ve emniyeti için bu da Birle-

mi Milletlerin yasasnn bir parças olmaldr. Ne

kadar yazktr ki bütün bunlar bunca zamandan

beri olmaktadr. Ancak Müslüman ülkeler bütün

peygamberlerin, özellikle Hz. Muhammed-i Mus-

tafa'nn
5^ izzetini ve namusunu dünya insanlar-

na tantmak ve uluslar aras düzeyde bunu kabul

ettirmek konusunda ortaklaa ve kuvvetli bir ça-

ba sarf etmediler. Tabii ki Birlemi Milletlerin

dier kararlar gibi buna da uyulmayacak. Daha

önce de emniyet yasalarna uyulmamtr. Fakat

en azndan bu kayda geçmi olur. Ksa ad O.I.C.

olan, Organisation Of Islamic Countries (slam

ülkeleri Kurumu) sözde varolmaktadr. Ancak

onun vastasyla dünyada Müslüman ülkelerin

vakarnn kurulmas konusunda hiçbir zaman

kuvvetli bir çaba sarfedilmemitir. Müslüman

ülkelerin politikaclar kendi isteklerini elde et-

mek için her çeit çabay sarfediyorlar. Eer dü-

ünmüyorlarsa, dinin yüceliini düünmüyorlar.

Eer liderlerimiz, bu konuda kuvvetli çabalar

sarfetmi olsaydlar, bugün Pakistan'da yahut

dier ülkelerde yaanan yanl tepki dahi halk

tarafndan ortaya konmazd. Onlar öyle düüne-
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çeklerdi: Liderlerimiz bu i için teebbüste bulu-

nuyorlar ve bunun hakkn mutlaka verecekler.

Hem Hz. Muhammed Resulüllah'n
sav hem de

dier bütün peygamberlerin izzetini ve namusu-

nu kabul ettirmek üzere bütün dünyada çaba

sarfedecekler. Sonunda dünya insanlar söyledik-

lerimizin doru ve hak olduunu kabul edecek.

Sonra Batl ülkelerde ve dünyann her bölgesin-

de Müslümanlar büyük sayda yaamaktadr.

Hem dinleri bakmndan hem de saylar bak-

mndan Müslümanlar dünyann ikinci büyük kuv-

vetidirler. Eer bunlar Yüce Allah'n
00

emirlerine

uyarlarsa her yönden en büyük kuvvet olabilirler.

Bu durumda slam'a düman olan güçler asla

böyle kalp krc hareketlerde bulunmaya, hatta

onlar hayal dahi etmeye cesaret edemezler.

Ksacas Müslüman ülkeler dnda dünyann he-

men hemen her ülkesinde Müslümanlar büyük

bir sayda vardr. Avrupa'da yalnz Türkler mil-

yonlarca yaamaktadr. Bütün Avrupa'da deil,

aksine Avrupa'nn hemen hemen her ülkesinde

onlarn says milyonlardr ve onlar bu ülkelerde

yaamaktadrlar. Keza dier Müslüman kavimler

de bu ülkelerde vardr. Asya'dan da Müslümanlar
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buraya gelmilerdir. Onlar hem ngiltere'de hem

Amerika'da hem de Kanada'da varolmaktadrlar.

Avrupa'nn her bölgesinde Müslümanlar bulu-

nurlar. Eer onlar hep birlikte din hürriyetine ve

müsamahalarna inanan politikaclara oy verme-

ye karar verseler, bu maddiyatç hükümetler ara-

snda da bu terbiyesizlie kar düüncelerini

ortaya koyan baz politikaclar mutlaka bulunur-

lar. Sonra onlarn bu edepsizlie kar çkmalar

yalnz sözlü olarak olmasn. Aksine fiilen de onu

göstersinler ve bu gibi çirkin konumalarda bu-

lunan, abuk sabuk konuan yahut böyle çirkin

filmler yapanlar kötülesinler.

Böylece eer Müslümanlar kendi önemlerinin

farknda olurlarsa dünyada bir inklâp yaratlabi-

lir. Müslümanlar yaadklar ülkelerde dini hislere

sayg göstermenin gerekli olduu konusunda

yasalar çkartabilirler. Ne kadar yazktr ki buna

hiç kimse dikkat etmez ve buna liderlerin dikka-

tini çeken Ahmediye Müslüman Cemaatine mu-

halefet etmeye daima hazr bulunurlar. Böylece

slam dümanlarn kuvvetlendirmi olurlar. Yüce

Allah
cc Müslüman liderlere, politikaclara, din bil-

ginlerine akl versin ve onlar kendi güçlerini daha
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da pekitirsinler. Kendi önemlerini tansnlar ve

kendi talimatlarna geri dönsünler.

Hz. Resulüllah'a çirkin itirazlarda bulunanlarn

ve kendisini suçlayanlarn, keza bu filmi yapanla-

rn yahut bu filmde oynayanlarn ahlaki vasflar-

nn seviyesini örenmek için, haklarnda medya-

nn ortaya koyduu bilgiler bile yeterlidir. Bu ko-

nuda Amerika'da yaayan Kptî bir Hristiyan'n

rolünün en fazla olduu söylenir. Adnn Nakoula

Basseley yahut Nakoula Sam Bacilie olduu bil-

dirilir. Her ne olursa olsun, sabkal olduu ve

suçlar ilemi olduu ileri sürülmütür. Bu kii

2010 ylnda dolandrclktan cezaevinde bile

kalmtr. Bu filmin yönetmeni olan ikinci ahs

açk saçk pornografik filmler yapmakla megul-

dür. Keza bu filmde oynayan bütün oyuncular

pornografik filmlerin yldzlardr. Onlarn ahlak

seviyesi ite budur. Pornografik filmlerine gelince

bu insanlarn ne kadar pislik içinde boulduklar-

n hayal etmek dahi zordur. Ama gelin görün ki

bu pis insanlar Yüce Allah'n" yüce ahlak vasflar

ve iç temizlii konusunda ehadet ettii yüce bir

zat, yani Hz. Muhammed-i M usta fa 'ya
sav

itiraz

etmek isterler!
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cc

cc

Bu pislikleriyle onlar üphesiz Yüce Allah'n

azabn davet etmiler ve davet etmeye de de-

vam etmektedirler. Ayn ekilde bu filme kefil

olup ona yardm edenler dahi Yüce Allah'n

azabndan kurtulamayacaklardr. Onlar arasnda

Amerika'da kolay bir öhret kazanmak gayesiyle

deiik zamanlarda Kuran- Kerimi atee verme-

ye çalan papaz da vardr.

(Ey Allahm! Onlar tamamen paramparça eyle ve

onlar külliyeten toz yaparak savur!)

Medyada baz yazarlar onlar kötülemeye de ça-

lmlardr. Ayn ekilde Müslümanlarn tepkisini

de kötülemilerdir. Kötü ve yanl bir tepki elbet-

te kötülenmelidir. Ancak ilk davranann kim ol-

duuna da bir bakn.

Ksacas söylediim gibi Müslümanlarn asl ans-

szl aralarnda birlik ve doru bir lider bulun-

maydr ve bunun neticesinde bütün bunlar

yaanmaktadr. Müslümanlar, Hz. Resulüllah'n

akn iddia etmelerine ramen dinden uzakla-

mlardr. ddialar üphesiz mevcuttur. Ancak din

bilgileri yoktur. Dünya bakmndan da zayflama-

sav
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ya devam ediyorlar. Hiçbir slam ülkesi baka

hiçbir ülkeyi kuvvetli olarak protesto etmemitir.

Eer protesto ettiyse de o kadar zayf bir ekilde

olmutur ki medya ona hiç önem vermemitir.

Eer Müslümanlarn protestolar üzerine bir ha-

ber verdiyse ancak u olmutur ki 1,8 milyar

Müslüman, çocuklar gibi tepki gösteriyorlar. Bu

bakmdan hem alay etmi hem de gerçei aça
vurmulardr. Bir grup insann banda kimse ol-

mazsa ite böyle serserileirler. Öyle olunca tep-

kiler de çocukça olur. Ben dua ediyorum, Yüce

Allah
cc

lütfetsin ve Müslümanlar imdi hayâ duy-

sunlar!

Din gözü kör olan, peygamberlerin gerçek mer-

tebesini bilmeyen, kendi peygamberi olan Hz.

sa'nn
35

mertebesini düürmelerine ramen ses-

siz kalan bu insanlar, Müslümanlarn Hz.

Resulüllah'a
sav

olan sevgilerini belli etmelerini

elbette çocukça bir tepki olarak görecekler. Söy-

lediim gibi 2006'da da ben dikkatlerini çekerek

öyle demitim: Bu yöne dikkat edin ve güçlü bir

plan hazrlayn. öyle ki gelecekte hiç kimse bu

ekilde pis bir harekette bulunamasn. Keke

Müslüman ülkeler bu mesajm duysalar. Eer
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sesimi onlara ulatrmak mümkünse her Ahmedi

Müslüman onu kendilerine ulatrmaya çalma-

ldr. Birkaç gün protesto etmekle bu mesele hal-

lolmaz.

nsanlar bana deiik teklifler gönderirler. Bir

yerden öyle bir teklif gelmiti: Bütün dünyadaki

Müslüman avukatlar hep birlikte itiraz dilekçesi

versinler. Keke uluslararas üne sahip olan Müs-

lüman avukatlar bunun hakknda düünseler,

bunun imkânlarn yahut bu konuda ne yapabile-

ceklerini tartsalar ve olup olmadn deerlen-

direrek bir yol bulsalar. Ne zamana kadar bu çir-

kin hareketlerin varolduunu görecekler ve tepki

olarak sadece kendi ülkelerinde protestolar ya-

parak ve vurup krarak oturacaklar? Bunun, Bat

dünyas keza o filmi hazrlayanlar üzerinde bir

etkisi olamaz ki. Eer bu ülkelerde masum insan-

lara saldrrsanz, tehdit ederseniz yahut onlar

öldürmeye çalrsanz, ya da sefaretlere saldrr-

sanz, bütün bunlar slam talimatna aykrdr.

slam bunlara asla izin vermez. Böyle davrand-

nz takdirde o insanlarn Hz. Resulüllah'a
sav

itiraz

etmelerine bizzat frsat vermi olursunuz.
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Demek ki bunun cevab iddete bavurmak de-

ildir. Bunun cevab daha önce beyan ettiimin

aynsdr. Yani kendi amellerinizi slah edin ve

insanolunun necat vericisi olan Hz. Muham-

med-i Mustafa'ya
sav

salât ve selam okuyun.

Maddi çabalar için Müslüman ülkeler birlemeli-

dirler. Batl ülkelerde yaayan Müslümanlar ken-

di oylarnn gücünü kabul ettirmelidirler.

Ahmedi Müslümanlar her nerede bulunurlarsa

bu ekilde harekete geçsinler. Keza Ahmedi ol-

mayan dostlarnn da bu ekilde hareket etmele-

rini salamaya çalsnlar. Kendi gücünüzü ve bu

ülkelerdeki oy gücünüzü kabul ettirin. Ayn ekil-

de Hz. Resulüllah'n
sav

güzel karakterinin deiik

yönlerini de güzel bir ekilde dünyann önüne

koyun.

Bugün bu insanlar düünce özgürlüünü savu-

nuyorlar ve slam dininde bir kimsenin özgür ol-

madn ve istedii gibi konumasna izin veril-

mediini söyleyerek yaygara koparrlar. Örnekle-

rini de bugünkü Müslüman dünyadan verirler ve

slam ülkelerinde orann insanlarna ve vatanda-

larna özgürlük verilmez derler. Tabii ki eer böy-

le bir özgürlük yoksa o ülkelerin ansszldr ki
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onlar slam talimatna uymazlar. slam talimatnn

bununla bir ilikisi yoktur. Tarih boyunca insanla-

rn Hz. Resulüllah
sav

ile hiç çekinmeden konu-

tuklarn, hatta kendisine kar saygy ihlal ettik-

lerini, buna ramen Hz. Resulüllah'n
sav

sabretti-

ini, havsala ve müsamaha gösterdiini görürüz.

Öyle ki o olaylarn tarihte bir benzeri bulunamaz.

Ben bir örnek ileri süreceim. üphe yoktur ki

bunlar Hz. Resulüllah'n
sav elaçkl ile ilgili ola-

rak beyan edilmilerdir. Ancak ayn olaylar baz

insanlarn kendisine kar korkusuzca davrandk-

larn ve Hz. Resulüllah'n
sav

buna mukabil mü-

samahal davrandn da ispat etmektedir.

/.sav

Hz. Cübeyr B. Mutam'n bildirdiine göre bir

defasnda Hz. Resulüllah
sav

ile birlikteydi. Dier

insanlar da kendisiyle birlikte idiler. Hz.

Resulüllah
sav

Huneyn'den geri dönüyordu ki be-

deviler kendisine yaptlar. Onlar kendisinden

mal istiyorlard. Sonunda onlar Hz. Resulüllah'

bir aaca doru geri çekilmeye mecbur ettiler.

Hz. Resulüllah'n
sav

çaraf o aacn dikenlerine

taklnca durdu ve öyle dedi: Benim çarafm

bana verin. Eer yanmda bu yabani aaçlarn

saysnca deve olsayd ben onlar da aranzda
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datrdm. Sonra benim asla cimri, yalanc ve

korkak olduumu görmezdiniz.
4

Sonra Hz. Enes'in
ra

bir rivayeti vardr. O, der ki:

Ben Hz. Resulüllah
sav

ile birlikteydim. Üzerinde

kenarlar kaln olan bir çaraf vard. Bir bedevi o

çaraf çok iddetli bir ekilde çekti. Öyle ki onun

kenarlarnn izleri boynunda kald. Daha sonra o

öyle dedi: Ey Muhammed sav
Yüce Allah'n" sana

verdii maldan bu iki deveye yüklettir. Sen bana

kendi malndan yahut babann malndan vermi-

yorsun. lk önce Hz. Resulüllah
sav

sessiz kald.

Sonra dedi ki:

Yani: Mal üphesiz Allahndr
cc
ve ben O'nun ku-

luyum.

Sonra dedi ki: Sen bana eziyet verdin. Onun öcü

senden alnacak. O bedevi dedi ki: Hayr! Hz.

Resulüllah
sav

dedi ki: Senden neden öç alnmaya-

cak? O bedevi dedi ki: Sen kötülüün öcünü kö-

tülük yaparak almazsn. Bunun üzerine Hz.

4
Sahih-i Buhari; Kitab-ü Farz-il Hümüz; Bab-ü Ma Kanam

Nebiyyü Yüti-i Müellefeti Kulubühüm
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Resulüllah güldü. Daha sonra, bunun bir deve-

sine arpa ötekini de hurma yükleyin buyurdu.
5

te Hz. Resulüllah'n
sav

sabr ve müsamahas

buydu. Hem de dostlarna kar deil, aksine

dümanlarna kar sabr gösterirdi. Gerçekten en

yüce ahlak vasflar da ite bunlardr. Bunlarda el

açkl da vardr, sabr, tahammül ve geni bir

dayanma gücü de ortaya konmutur. Bu itiraz

eden bilgisiz insanlar bilgileri olmadan kalkp

Rahmetü'l lil-âlemîn'e
sav

itiraz etmeye balarlar

ve o, öyle iddetli davrand ve filan kimselere

hakszlk etti derler.

Sonra Kuran- KerirrTe de itiraz edilmitir. O film-

de de Kuran- KerirrTe itiraz edildii söylenir. Ben

o filmi kendim izlemedim. Ancak dier insanlar-

dan duydum. Denmitir ki, Hz. Hatice'nin
ra am-

caolu Varaka B. Nevfel vard. Hz. Resulüllah'a
sav

ilk vahiy gelince Hz. Hatice
ra

kendisini onun ya-

nna götürmütü. Derler ki o, bu Kuran' yazp

Hz. Resulüllah'a
sav

verdi. Kâfirler, Hz.

Resulüllah'n
sav

hayatnda da böyle demilerdi:

Eer bu Kuran Allah'n" kelam ise sen neden

Eifa; Kad yaz; C.l; s. 76; Beyrut 2002
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onu taksit taksit indirtiyorsun? Eer o Allah'n

kelam ise niçin birden inmemitir? Bu insanlar

ise tamamen bilgisizdirler. Hatta tarihten de ha-

berleri yoktur. üphesiz o filmi hazrlayanlar ay-

nen böyledirler. Ancak aralarnda bulunan iki

papaz kendilerinin bilgili olduklarn iddia eder-

ler. Ancak onlar da bilgi bakmndan tamamen

cahildirler. Varaka B. Nevfel ise öyle demiti:

"Keke kavmin seni vatanndan çkaraca zaman

ben yayor olsam! Ama belli bir müddet sonra o

vefat etti."
6

Söylediim gibi bu papazlar tarihten ve gerçek-

lerden tamamen uzak ve cahildirler. Oryantalist-

ler (Dou Bilimciler) daima öyle tarttlar: Bu

sure nerede indi ve u sure nerede indi? Medi-

ne'de mi yoksa Mekke'de mi indi? Böyle tartp

"ite bu ksmn o yazp vermitir" derler. Ama

unutmayn ki Kuran- Kerim bizzat kendisi mey-

dan okumaktadr ve eer bakas yazp verdi di-

yorsanz, o zaman bunun surelerine benzer bir

tek sure getirip gösterin.

Sahih-i Buhari; Kitab-ü Bedilvahiy ; Bab no:3; Hadis no:3
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nsanlarn duygularna sayg göstermek sorusu

ortaya çknca bu konuda da Hz. Resulüllah'n
sav

bir benzeri yoktur. Bütün peygamberlerden üs-

tün olduunu bilmesine ramen bir Yahudi'nin

duygularna sayg göstererek der ki: Beni Hz.

Musa'dan
35
daha üstün tutmayn.

7

Fakirlerin duygularna da sayg gösterirdi. Onlara

öyle saygnlk kazandrd: Bir defasnda zengin

olan bir sahabesi dier insanlara üstünlük tasl-

yordu. Hz. Resulüllah
sav

bunu duyunca dedi ki:

Sen kendi gücünle mi bu mala sahip olduunu

zannediyorsun? Asla böyle deildir. Senin kav-

minin ve malnn gücü hep fakirler araclyla

gelir.
8

Özgürlük iddia eden bu kimseler bugün fakirlerin

haklarn korumaya ve onun için çaba sarfetmeye

çalrlar. Ancak Hz. Resulüllah
sav

bundan bin dört

yüz sene önce o haklar korudu ve dedi ki: Bir

içinin ücretini, terinin kurumasndan önce öde-
• 9

yn.

7
Sahih-i Buhari; Kitab-ün Fil Hüsûmât; Hadis no: 2411

8
Sahih-i Buhari; Kitabü'l Cihad; Hadis no: 2896

9
Sünen bn-i Mace; Hadis No: 2493
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sav

Bunlar, insanla hizmet eden

Peygamberimizle
sav

daha hangi kulvarlarda yar-

acaklar! Saysz olaylar vardr. Ahlak vasfnn

hangi yönünü alrsak alalm, Hz. Resulüllah'n

zatnda onun en yüce örneklerini görmemiz

mümkündür.

Hiçbir ey bulamaynca "kadnlara dükündü"

derler. Evliliklerine itiraz edilince Yüce Allah
cc
onu

da reddetti. O, bu gibi olaylarn olacan ve bu

sorularn ortaya atlacan biliyordu. Onun için

O, öyle durumlar yaratt ki bu itirazlar reddedil-

mi oldu.

Esma Bint-i Numan B. Ebi Cevn'in Arabistan'n

güzel kadnlarndan olduu zikredilmitir. O,

Medine'ye geldiinde, kadnlar gidip kendisini

görünce herkes onu methetti. Biz hayatta bu ka-

dar güzel bir kadn görmedik dediler. Onun ba-

basnn istei üzerine Hz. Resulüllah
sav beyüz

dirhem mehir hakkyla kendisiyle nikahland. Da-

ha sonra Hz. Resulüllah
sav

bu kadnn yanna gi-

dince bu kadn, ben senden Allah'a" snyorum
dedi. Bunu duyunca Hz. Resulüllah

sav
'sen büyük

bir Zata sndn' dedi ve dar çkt. Sonra saha-

belerinden olan Ebu Useyd'e
ra

, bunu ailesine gö-
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türüp orada brak buyurdu. Tarihte zikredildiine

göre, onun ailesi, kzmz Hz. Resulüllah
sav

ile ev-

lendi diye çok sevinç içindeydiler. Geri gelmesi

üzerine çok öfkelendiler ve kendisine çok kzdlar

ve azarladlar.
10

Kadnlarla ilgili olarak çirkin bir ekilde suçlanan

yüce zat ite budur. Onun deiik kadnlarla ev-

lenmesi dahi Yüce Allah'n" emrinden dolay idi.

Hz. Mesih-i Mevud as
öyle yazmtr: Eer eleri

olmasayd, çocuklar da olmasayd, o zaman ev-

lat bakmndan gördüü skntlar ve o skntlara

sabretmesi; keza elerine kar güzel davran ve

güzel ahlak vasflar; bütün bunlarda ortaya çk-

mazd. Onun en güzel örnekleri de sergilenmez-

di. O zaman biz Hz. Resulüllah'n
sav

her amelinin

Yüce Allah'n" rzas için olduunu nasl örene-

bilirdik.
11

Hz. Aye ra
çok fazla nazl olmakla suçlanr. Keza

ya bakmndan da çok ters sözler söylenir. An-

cak Hz. Resulüllah
sav

bazen Hz. Aye'ye
ra

de öyle

10
Ettabakat-ül Kübra; Libn-i Sâd; C.8; S. 318-319; Beyrut 1996

11
Bkz. Çeme-yi Marifet; Ruhanî Hazain; C.23; S. 300
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derdi: Bu gece ben bütün gece en çok sevdiim

Yüce Rabbime
cc
ibadet etmek istiyorum.

12

Ksacas kafalar pisliklerle dolu olanlar Hz.

Resulüllabr
sav

suçluyorlar ve geçmite de kendi-

sini suçlamlardr. Keza belki gelecekte de suçla-

yacaklar. Ben bundan daha önce de bahsetmi

bulunuyorum. Ancak Yüce Allah
cc

da karar ver-

mitir. O, bu gibi kimselerle cehennemi doldur-

maya devam edecek. Onun için bu kimselerin ve

onlar destekleyenlerin Yüce Allah'n" azabndan

korkmalar gerekir. Hz. Mesih-i Mevud'un
35

söy-

ledii gibi O, sevgili kullar için büyük hamiyete

sahiptir.
13

Bu çada Yüce Allah
cc

Hz. Mesih-i Mevud as
ve

Mehdisini göndererek dünyann dikkatini slaha

çekmitir. Ancak eer onlar alay ve zulümden

vazgeçmezlerse Yüce Allah'n" cezas da çok

serttir. Bugünlerde dünyann her bölgesinde ta-

bii afetler ba göstermektedir. Her tarafta felaket

vardr. Amerika'da da kasrgalar ba göstermi ve

eskisinden daha iddetli bir ekilde kol gezmek-

12
Eddürr-ül Mensur; mam Seyûtî; C. 7; S. 350; Beyrut 2001

13
Bkz. Tiryakü'l Kulûb; Ruhanî Hazain; C. 15; S.378
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tedir. Ekonomik skntlar gitgide artmaktadrlar.

Küresel snma neticesinde yerleimler suda bo-

ulmakla ba baadr ve deiik tehlikelerle sa-

rlm bir vaziyettedir. Ksacas bu haddini am
olanlar Yüce Allah'a" geri dönmelidirler. Dünya

insanlar bu gibi çirkin hareketlerde bulunacakla-

rna bütün bunlar insanlarn dikkatini Yüce Al-

lah'a" çevirmelidir. Ancak ne kadar yazktr ki

tersi yaanmaktadr ve haddi amaya çallmak-

tadr. Zamann mam 35
insanlar uyarm ve açk

olarak demitir ki, dünya insanlar kendisine ku-

lak vermezse atacaklar her adm dünyay felake-

te giden bir duruma sokacaktr.

Hz. Mesih-i Mevud'un
35

bir mesaj genellikle tek-

rarlanr, tekrarlanmaya da deerdir. Ben de bu-

gün bir kez daha okuyorum. Hz. Mesih-i Mevud as

dedi ki:

"Yüce Allah'n" bana genel olarak depremler

olacak diye haber verdii hatrnzda olsun. Onun

için kesin biliniz ki önceden verilen gaybî habere

göre nasl Amerika'da depremler olduysa, ayn

ekilde Avrupa'da da depremler ba göstermitir.

Keza Asya'nn deiik yerlerinde de depremler

olacaktr. Onlardan bazlar Kyametin bir örnei
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olacak ve o kadar ölüm söz konusu olacak ki

kandan nehirler akacak. O ölümden kular ve

hayvanlar dahi kurtulamayacaklar. Yeryüzünde o

kadar felaket olacak ki insanolu yaratldndan

beri daha önce öyle bir felaket görülmemitir.

Yerlerin çou sanki orada kimse yaamyormu

gibi tepe taklak olacak. Bununla birlikte yeryü-

zünde ve gökte korkunç ekilde afetler olacak.

Öyle ki akl banda olan her insann gözünde o

olaylar olaanüstü olacaklar. Astronomi ve felse-

fe eserlerinin hiçbir sayfasnda onlardan bir iz

dahi bulunmayacak. te o zaman bu ne olacak

diye insanlarda bir zdrap ba gösterecek. Bir-

çoklar necata kavuacaklar ve birçoklar helak

olacaklar. Dünya insanlar Kyametin bir örneini

görecekler. O günler pek yakndr, hatta kapda

olduunu görüyorum. Yalnz depremler deil,

baka korkunç afetler de ortaya çkacak. Onlarn

bir ksm gökten, bir ksm da yerden olacak. Bu-

nun sebebi de udur ki insanolu Yüce Allah'na

ibadet etmeyi terk etmitir. Onun bütün kalbi,

bütün himmeti ve bütün düünceleri yalnz dün-

yaya dümütür. Eer ben gelmi olmasaydm,

bu skntlar bir nebze gecikebilirdi. Ancak benim

gelmemle, Yüce Allah'n" gazabnn uzun bir
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zamandan beri gizli olan iradeleri belirlenmitir.

Yüce Allah
cc
bu konuda,

Yani: "Biz bir peygamber göndermedikçe (insan-

lara) asla azap vermeyiz/
7

buyurmutur.

Tevbe edenler ise emniyette olacaklar. Bir bela

kopmadan önce korkanlara merhamet edilecek.

Bu depremlerden emniyette kalacanz m zan-

nediyorsunuz? Yahut hilelerinizle kendinizi koru-

yabilir misiniz? Hayr asla! O gün insanî ilerin

sonu olacak. Amerika vs. de çok sert depremler

oldu. Sizin ülkenizin onlardan korunacan zan-

netmeyiniz... Ey Avrupa! Sen de emniyette deil-

sin ve ey Asya! Sen de korunmu deilsin ve ey

adalarda yaayanlar! Hiçbir yapma tanr size yar-

dm etmeyecek. Ben ehirlerin dütüünü görü-

yorum ve yerleimleri viran (ykk) buluyorum. O,

bir ve tek olan Allah
cc

uzun bir müddet sessiz

kald ve O'nun gözleri önünde mekruh iler ya-

pld ve O, sessiz kald. Ancak imdi O, büyük bir

heybet ile Çehresini gösterecek. Duyan kulaklara

sahip olan duysun ki o zaman uzak deildir. Ben

14
sra suresi, 16
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bütün insanlar Yüce Allah'n emniyetinde top-

lamaya çaltm. Ancak mukadder olacak yazla-

rn tamamlanmas gerekliydi... Hz. Nuh'un
35

za-

man gözlerinizin önüne gelecek ve Hz. Lut'un
as

yerinin olayn gözlerinizle göreceksiniz. Ancak

Yüce Allah
cc

gazaplanmak konusunda ardr.

Tevbe edin ki size merhamet edilsin. Yüce Al-

lah
cc

terk eden ademolu deil aksine bir kurt-

tur. O'ndan korkmayan ölüdür, diri deildir.
15

Yüce Allah
cc
dünya insanlarna akl versin. Onlar

tiksindirici ve zalimane ilerden uzak dursunlar.

Yüce Allah
cc

bize de sorumluluklarmz yerine

getirme gücü versin. (Amin.)

15
Hakikatü'l Vahiy; Ruhanî Hazain; C. 22; S. 268-269
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Bu krtapçk dünya genelinde Müslüman ofmayan toplumlarda sklkla

karlamaya baladmz, Hz Resul uElah
1"* hakknda hakarete varan

ve adna ifade özgürlüü denîten saldrlara kar
Ahmedîye Cemaati Bakan,

Vadedlen Mesihirî
1

V, Halifesi Hz. Mirza Masrur Ahmetf
-"

la rafndan 21 Eylül 2012 tarihinde verilen Cuma Hutbesinin Türkçe

tercümesidir.

Müslüman Ahm e diye Cemaati hakknda

Günümüzün inanç dünyasnda, Müslüman Ahmediye Cemaati benzeri

clmayan bir rol üstlenmitir. Müslüman Ahmediye Cemaatinin öretileri,

gerek inan, gerek anlayp gerekse de öreti bakmndan, din ve ilim

arasnda tezac olumasna frsat vermeyen unsurlardan müteekkildir.

slam'da slah gayesi ile bu cemaat, Hindistan'n Kadiyan kasabasndan

Hz. Mirza Gulam Ahmed'" : ararndan 1839 ylnda kurulmutur

Q kendisine Allah" tarafndan bildirildii uzera tüm dinler carafindan

ahr zamanda zuhur edecei bildirilmi olan vadedilen Mesih.

Uah Memur ve bihassa da Yüce ftesulullah Hz. Muhammed'in
w

geleceinin önceden haber verdii imam Mehdi olduunu ve ayn

zamanda da Hz. sa'nn" ikinci geliini temsil estiini ilan etmitir

lüslüman Ahmediye Cemaati slam dünyasnda 100 yl akn bir süredir

Hilafet yoluyta yönetilmekte olan tek cemaattir. Cemaat, kesin bir ekilde

siyaset ve dinin ayr tuculmas ilkesini benimsemitir Halihazrda cemaatin

basnda bulunan lideri, Vazedilen Mesihin Halifesi alarak adlandrlmaktadr.

Kendisi demokratik bir ekilde bir seçim lomitesi tarafndan, bu görevi bir

ömür boyu ifa etmek üzere seçilmis/.ir

Urduca'dan Türkçeye t Dr. M Lihammed Ceial ems td rafndan yaplma tr.
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